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Buku tertutup

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan angka penting yang sesuai.

1. Grafik berikut merupakan plot dari data pengujian hukum 5

Hooke pada suatu pegas dengan konstanta k' Dengan

menerapkan beban sebesar mg, maka penambahan panjang :
pegas diamati sebagai x. Rumuskan persamaannya' kemudian ;
berikan analisis anda yang benar terhadap keberlakuan

hukum Hooke menurut grafik tersebut.

2- Jika anda mengukur dua variable bebas -r : 6'0 * 0.1 dan y : 0

3.0 + 0.1, untuk menghitung nilai q : xv * rti1'.B"rapa niiai

q beserta ketidakpastian? + \bO t L)
3. Setelah mengukur kecepatan suara) beberapa kali, seorang mahasiswa mendapatkan deviasi

standard. d,ari pengukurannya adalah q, : l0 m/s. Jika ketidakpastian adalah benar-benar

acak, dia dapat memperoleh presisi pengukuran yang ciiinginkan dengan cara melakukan

pengukuran yang cukup dan mencari rata-ratanya. Berapa kali pengukuranyag dibutuhkan

agar ketidakpastian akhir adalah:

a. *3 m/s? + Ll x

b. +0.5 m/s? o 4a> x

Dalam eksperimennya, seorang mahasiswa mengukur 'orasio muatan dan massa elektron"

atau r : e/m, dengan e dan m masing masing adalah muatan dan massa elektron, yakni

dengan cara melewatkan elektron pada tegangan V dan membelokkannya dalam medan

magnet. Dengan cara tersebut maka r dapat dinyatakan oleh persamaan

r25 DzVr = 32rt1i2 ozlz

Dengan po = 4n X l0 -7N/Az adalah konstanta permeabilitas ruang hampa dan N adalah

jumlah lilitan koil untuk membangkitkan medan magnet; D adalah diameter korl, V adalah

tegangan yang mempercepat electron, d adalah diameter kurva lintasan electron, dan 1

adalah arus listrik yg melewati koil. Hasil percobannya sbb: N: 72 (eksak); D : 661 L 2

mm; V : 45,0 +0.2 volt; d = 91,4t 0.5 mm; I : 2,48+ 0.04 ampere.

a. Carilah nilai r lengkap dengan ketidakpastiannya dengan asumsi bahwa ssmua

ketidakpastian adalah acak dan saling bebas'

b. Apakah hasil percobaan tersebut konsisten dengan nilai benar r :1,759 x 10tl Clkg?
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